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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 
Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 

Проектът се осъществява от Асоциация на индустриалния капитал в България, 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България, 

по договор BG051PO001-2.1.05 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

     
     

                

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация на индустриалния капитал в България   

и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 
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